
                 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24013 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 



  



 

 

 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น 
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเครื่อง)   

 

 

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ – ล่องเรือเกาะนามิ - สกายวอล์ค 
โซยังกัง - ซูวอน 

   

Pacific Hotel Suwon 
หรือเทียบเท่า 

★★★  
3 ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มผลไม้ตามฤดูกาล – สวนสนุกเอเวอร์

แลนด์ - คลองชองกเยชอน - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง 
 

แ น ะ
น า  

Hotel Skypark 
Myeongdong ห รื อ
เทียบเท่า 

★★★★ 
4. ศูนย์เวชชส าอางเกาหลี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้วิธีท ากิมจิ - 

ใส่ชุดฮันบก - แนะน า!!ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โซล
ทาวเวอร์ (หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 499 บาท/ท่าน) 
– คล้องกุญแจคู่รัก – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - สะพานลอยฟ้า - 
ย่านฮงแด - คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ 

  

แ น ะ
น า 

Hotel Skypark 
Myeongdong ห รื อ
เทียบเท่า 

★★★★ 

5. ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สุขภาพน้ ามันสนเข็มแดง - ศูนย์
สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - ถนนซัมซองดงกิล - พระราชวังเคียงบก - 
หมู่บ้านโบราณบุกชอน - ร้านละลายเงินวอน - ท่าอากาศยานอิน
ชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

  

 

 

ขาไป LJ 002 BKK – ICN เวลา 01.45น. – 09.05น. 

ขากลับ LJ 001 ICN – BKK เวลา 20.55น. – 00.35น. 
สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 KG. ถือขึ้นเครื่อง 10 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่มกรุณาแจ้งในวันจอง 
650 บาท/1 kg. 



Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเครื่อง)  

 
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน Jin 

Air โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  
 

Day 2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ – ล่องเรือเกาะนามิ - สกายวอล์ค โซยังกัง – ซูวอน 

01.45น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ 002 
09.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ผัดบาร์บีคิว  

น าท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียงเกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามและได้รับ

ความนิยมมากจากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาวอีกทั้งยังถูกก าหนดให้เป็น UNICEF 

Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี  

 

ฤดูหนาว เป็นช่วงท่ีเกาะนามิขาวโพลนไปด้วยหิมะ ต้นไม้ที่มีหิมะเกาะอยู่ท าให้เกาะนามิน่าหลงใหลไป
อีกแบบ มีกองไฟสุมไว้รอบเกาะให้ได้ไปผิงไฟกัน กิจกรรมบนเกาะช่วงนี้ก็มีทั้งการปั้นมนุษย์
หิมะและการเล่นกระดานเลื่อน ฤดูนี้ต้องห้ามพลาดการไปทานอาหารร้อนๆ เช่น ซาลาเปา
ถั่วแดงหรือแพนเค้กสอดไส้น้ าเชื่อมอุ่นๆ รับรองว่าช่วยคลายหนาวกันได้ทันใจเลยทีเดียว 

ช่วงเดือนธันวาคม - เดือน
มกราคม 

ฤดูใบไม้
ผลิ 

พื้นที่บนเกาะบางส่วนที่ถูกย้อมไปด้วยสีชมพูของดอกพ็อดกดหรือดอกซากุระของเกาหลี 
เป็นช่วงที่เต็มไปด้วยดอกซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง สวยงามและโรแมนติก รับรองว่าจะท า
ให้ตกหลุมรักเกาะนามิแห่งนี้แน่นอน 

ช่ ว ง เ ดื อ น มี น า ค ม  – 
เดือนเมษายน 

ฤดูร้อน เป็นช่วงที่เกาะนามิเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดดอกไม้บางชนิด เช่น ดอกมูกุงฮวา 
ดอกไม้ประจ าชาติของเกาหลีใต้ ฤดูร้อนเป็นช่วงที่อากาศสบายๆค่อนข้างน่าเที่ยว สามารถ
เดินชมเกาะได้ทั้งวัน หรือเช่าจักรยานปั่นรอบเกาะ 

ช่วงเดือนกรกฎาคม – 
เดือนสิงหาคม 

ฤดูใบไม้
ร่วง 

ฤดูที่ใครๆต่างก็บอกว่าเป็นช่วงที่เกาะนามิสวยที่สุด เป็นช่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนจากสีเขียว
เป็นสีสันต่างๆทั่วทั้งเกาะ ไม่ว่าจะเป็นต้นแปะก๊วยหรือต้นกิงโกะที่จะเปลี่ ยนเป็นสีเหลือง
สดใส หรือต้นเมเปิ้ลกว่า 300 ต้นบนเกาะที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม 

ช่ วง เดื อนกันยายน - 
เดือนพฤศจิกายน 



 

สกายวอล์ค โซยังกัง สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่หลาย ๆ คน

เลือกมาเยี่ยมชมกันเป็นจ านวนมาก ก็เพราะเมืองนี้เป็นที่ตั้งของเกาะนามิด้วยนั่นเอง จึงท าให้ใครที่มาเที่ยวเกาะนามิ ต้อง

ขอแวะมาพิสูจน์ความหวาดเสียวกันสักหน่อย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ซูวอน เพื่อเข้าสู่ที่พัก 



ค่ า บริการอาหารค่ า เมนู ชาบู  

พัก Pacific Hotel Suwon หรือเทียบเท่า 

 

Day 3 ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มผลไม้ตามฤดูกาล – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คลองชองกเยชอน - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้ง

เมียงดง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ายภาพด้านนอก) ตั้งอยู่ท่ีเมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 

โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซา

โด) ตัวป้อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา นอกจากความสวยงามของตัวป้อมแล้วบริเวณ

ลานกว้างจะเป็นสนามยิงธนู นักท่องเที่ยวสามารถลองยิงธนูได้ ด้านหน้าพระราชวังจะมีการแสดงโชว์ เป็นการแสดงการใช้

อาวุธต่างๆ นักแสดงจะแต่งกายเป็นนักรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลายในการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้

ดาบ หอก และการยิงธนู 

น าท่านชม ฟาร์มผลไม้ตามฤดูกาล 



 

 

ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้ ถูกขนานนามว่า... ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครันด้วยโซนเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวน
ดอกไม้ซ่ึงก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตว์ซาฟารีที่พร้อมให้บริการ การันตีด้วย
ยอดผู้เข้าชมมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวน (ไม่รวมบัตร 
หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 1,299 บาท/ท่าน) ส าหรับท่านที่ไม่เข้าสวนสนุก อิสระเก็บภาพบรรยากาศบริเวณ
ด้านนอกรอบสวนสนุกตามอัธยาศัย 

ธันวาคม - พฤษภาคม 

สตอเบอร์รี่ 
ออแกนิครสชาติหวาน
อมเปรี้ยว ชิมสดๆจาก
ต้น 

 
 

มิถุนายน - กันยายน 
เมล่อน 
เนื้อกรอบ รสชาติหวาน
ฉ่ า กินแล้วชื่นใจ 

 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 

ลูกพลับ 
มีรสหวาน ผลสุกจะมีสี
ส้มอมเหลือง สามารถ
น ามารับประทานสดได้
ทันท ี

 



เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ เอเวอร์แลนด์ 

คลองชองเกชอน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของ

ราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล  

 

อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องส าอางกระเป๋า,กล้อง

ถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเท้า

หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น  

น าท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็น
อย่างไร ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ -สตรี เครื่องส าอางดังๆ อาทิ  
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่ง
ราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า 

ค่ า บริการอาหารค่ า เมนู หมูย่างเกาหลี  

พัก Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 

 

 

Day 4 ศูนย์เวชชส าอางเกาหลี - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้วิธีท ากิมจิ - ใส่ชุดฮันบก - แนะน า!!ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชม

ใบไม้เปลี่ยนสี ณ โซลทาวเวอร์(หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 499 บาท/ท่าน)–คล้องกุญแจคู่รัก – มหาวิทยาลัย

สตรีอีฮวา - สะพานลอยฟ้า - ย่านฮงแด - คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ 



เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์เวชส าอางเกาหลี ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความส าคัญ

กับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องส าอางผสมสมุนไพรพิพิธภัณฑ์

สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะได้

เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อ เรียนรู้การท ากิมจิ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก 

เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 

แนะน าท่าน สัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โซลทาวเวอร์  นอกจากเป็นการชม

ใบไม้เปลี่ยนสีในมุมสูงท่ีแสนจะงดงามแล้วนั้นระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของกรุงโซลแบบ 360 องศาไป

พร้อมกันอีกด้วย (หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 499 บาท/ท่าน) 

 

 

 

 

 

 

 



 

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน กรุงโซล เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกส าหรับนักศึกษาหญิงที่มีความทันสมัย

มาก ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ที่ชื่อ Mary F. Scranton ซึ่งมีความเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าพอ

ให้นับถือเคารพ โดยค าว่า “อีฮวา” นั้นหมายถึงต้นแพรที่ออกดอก ในบางครั้งใช้สื่อถึงกลุ่มผู้หญิง และที่ส าคัญ ได้เลือกใช้

ค าว่า Womans แทน Women ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม 



ทางเดินลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโซล ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอย

ฟ้า บริเวณสถานีรถไฟโซลให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ 

 

ช้อปปิ้งย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบ

ทุกแห่ง จึงท าให้ท่ีนี่เป็นสีสันของกรุงโซลท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน  

 



พิเศษ!!! ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึง

ย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่า

จะเป็นชุดคลุมหรือผ้าพันคอของท้ัง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์ 

 

ค่ า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารค่ า ณ ฮงแด 

พัก Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 

Day 5 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สุขภาพน้ ามันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - ถนนซัมซองดงกิล - 

พระราชวังเคียงบก - หมู่บ้านโบราณบุกชอน - ร้านละลายเงินวอน - ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความ

แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วย

บ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะได้จด

ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน ศูนย์

สมุนไพรน้ ามันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 

ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถ

ล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทาน

แต่ของระดับพรีเม่ียม ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอร์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อต้านอนุมูลอิสระ 



ถนนซัมชองดองกิล ถนนซัมชองดองกิล ถนนเส้นเล็กๆ ความยาวเพียง 1 กิโลเมตรที่ทอดยาวจากพระราชวังเคียงบก ไปสุด

ที่สวนซัมชอง นั้น คราคร่ าไปด้วยร้านน่ารักๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเค้ก ร้านกาแฟ คอฟฟี่ช็อปเก๋ๆ หรือแกลลอรีแนวๆ 

เรียงรายอยู่เต็มสองฝั่งถนน 

 

พระราชวังเคียงบก ตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โช

ซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน และได้กลายเป็นพระราชวังหลวงหรือวังหลักส าหรับประทับว่าราชการ

ของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด และได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจงและพระเจ้าเซจง

มหาราช แต่บางส่วนของพระราชวังนั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกประเทศเกาหลี 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_(%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1592%E2%80%9398)&action=edit&redlink=1


 จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok Village) ค าว่า พุกชน (Bukchon) มีความหมายว่า 

“หมู่บ้านทางเหนือ” หมู่บ้านแห่งนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย อันเป็นที่ตั้งของ บ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่

เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โช

ซอน ที่มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซึ่งเคยเป็นพื้นที่ ที่ บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 

1920 รวมไปถึงบ้านที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เมือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 วันนี้หลายหลังเปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรม 

เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัส เรียนรู้ และดื่มด่ ากับวัฒนธรรมเกาหลีแบบ

ดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ใครมาเยือนก็ต้องเดินถ่ายรูปท่ัวทั้งตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวและ

มนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตที่ติดตาตรึงใจ  

อิสระช้อปปิ้งละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่ง
ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 

 

น าท่านเดินทางสู่... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

20.55 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ 001 

00.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อัตราค่าบริการ 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ ่
พัก2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 
(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
(ราคาต่อท่าน) 

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 65 18,777.- 18,777.- 4,777.- 

 05 - 09 ตุลาคม 65 21,777.- 19,777.- 4,777.- 
06 - 10 ตุลาคม 65 21,777.- 19,777.- 4,777.- 

07 - 11 ตุลาคม 65 21,777.- 19,777.- 4,777.- 

12 - 16 ตุลาคม 65 
(วันคล้ายวันสวรรคต) 

22,777.- 20,777.- 4,777.- 

13 - 17 ตุลาคม 65 
(วันคล้ายวันสวรรคต) 

22,777.- 20,777.- 4,777.- 

14 - 18 ตุลาคม 65 22,777.- 20,777.- 4,777.- 
19 - 23 ตุลาคม 65 22,777.- 20,777.- 4,777.- 

20 - 24 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

23,777.- 21,777.- 4,777.- 

21 - 25 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

22,777.- 20,777.- 4,777.- 

26 - 30 ตุลาคม 65 22,777.- 20,777.- 4,777.- 

27 - 31 ตุลาคม 65 22,777.- 20,777.- 4,777.- 

28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 22,777.- 20,777.- 4,777.- 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลใีต้ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้ เพ่ือโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 
ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเกต็นามู ศูนย์สุขภาพน า้มันสนเข็มแดง ศูนย์เวชส าอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทสิ 

และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ 
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพงึ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
- ทวัร์คร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็

อปป้ิงตามทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน 
 



  



   



 



 



 

  



  



จองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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